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__________________________________________________________________________________ 
 
Op 28 januari 2019 ontvingen wij twee vragen van de VVD over de kwijtschelding geldlening SCAG, 
op basis van artikel 40 Reglement van Orde.  
Hieronder treft u de gestelde vragen aan, met het daarbij behorende antwoord:  
 
Vraag 1 Heeft de wethouder al uitsluitsel of kwijtschelding juridisch gezien mogelijk is?  
AKD heeft juridisch advies gegeven, naar aanleiding waarvan de afdeling juridische zaken een aantal 
aanvullende vragen heeft gesteld. Het definitieve advies is daarna besproken met de afdelingen 
ontwikkeling, financiën en juridische zaken. De conclusies en aanbevelingen zijn als volgt: 
 
Kwijtschelden leidt mogelijk tot staatssteun 
Naar onze mening kan SCAG aangemerkt worden als 'onderneming' in de zin van artikel 107 VWEU. 
Zij biedt immers (tegen betaling) goederen en diensten aan op de markt. Het kwijtschelden van een 
lening levert een niet-marktconform voordeel op, gefinancierd door de gemeente. Gelet op de 
nieuwe lijn in de beslissingspraktijk van de Europese Commissie kan verdedigd worden dat de 
activiteiten van SCAG van zuiver lokale aard zijn (de activiteiten van SCAG zijn gericht op de lokale 
bevolking) en de steun aan SCAG de handel tussen de lidstaten niet kan beïnvloeden. In dat geval is 
er geen sprake van staatssteun. Hierbij kan worden gewezen op het feit dat SCAG een gescheiden 
boekhouding voert ten aanzien van de culturele en niet-culturele activiteiten. Zolang de steun enkel 
ten goede komt aan de culturele activiteiten kan dit een aanvullend argument zijn voor het gebrek 
aan invloed op de handel tussen lidstaten. Hierbij is wel van belang dat een definitief oordeel is 
voorbehouden aan de Europese Commissie. Daarom heeft AKD geadviseerd om eerst - met het oog 
op de beslissingspraktijk van de Europese Commissie - een nadere inventarisatie uit te voeren op de 
volgende aspecten:  
 

1. Ontvangt SCAG op structurele basis bezoekers uit andere Europese lidstaten (hieronder 
mede inbegrepen de verhuur van ruimtes)? Antwoord: Nee. 

2. Zo ja, welk percentage vormt dit van het totale bezoekersaantal? Antwoord: Niet van 
toepassing. 

3. Richt SCAG zich in reclame tot bezoekers uit andere Europese lidstaten? Antwoord: Nee 
4. Welke 'concurrenten' van SCAG bevinden zich in hetzelfde verzorgingsgebied? Antwoord: 

lokale wijkcentra die eveneens subsidie ontvangen.  
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Samen met de directie van de stichting SCAG hebben wij deze vragen beantwoord. 
 
Daarom zijn wij tot de conclusie gekomen dat er geen sprake is van staatssteun op het moment dat 
de gemeente de geldlening kwijtscheldt en stellen wij voor deze kwijtschelding uit te voeren, 
conform de wens van de gemeenteraad.  
 
Vraag 2 En zo ja, wat is de uitkomst van zijn onderzoek?  
Zie antwoord op vraag 1.  
__________________________________________________________________________________ 


